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 العیش �مواطنین مزدوجي الجنسیة
 �قلم جاستن تایلر

الهوتیة. ولكن لم �منع ذلك القادة الیهود من قیة أو لم �كن من السهل اإل�قاع بیسوع في معضالت أخال
للدهر  حًقا تنتمي التي ،ومملكته). ٣٦: ١٨َلْیَسْت ِمْن هَذا اْلَعاَلِم" (یوحنا أن مملكته " المسیحالمحاولة. أوضح 

الدهر الحاضر. لذا تساءل الیهود ما هي العالقة بین مملكته ومؤسسات هذا العالم و هذا اآلتي، �انت ُتستعلن في 
 الحاضر مثل األسرة والدولة؟       زمننا

حول طبیعة الزواج �عد القیامة عن األسرة، حیث طرحوا تجر�ة فكر�ة سؤال ال�له دفع الصدوقیون ، ٢٠في لوقا 
ْهِر ُیَزوُِّجوَن َوُ�َزوَُّجوَن، َولِكنَّ الَِّذیَن ُحِسُبوا أَْهًال " َفَأَجاَب َ�ُسوُع:ألرملة تزوجت أكثر من مرة.  َأْبَناُء هَذا الدَّ

ْهِر َواْلِقَیاَمِة ِمَن اَألْمَواِت، َال ُیَزوُِّجوَن َوَال یُ  نظام  فاألسرة). ٣٥-٣٤" (اآل�ات َزوَُّجونَ ِلْلُحُصوِل َعَلى ذِلَك الدَّ
 ثابت منذ الخلق، ولكن مملكة الدهر اآلتي تعمل �شكل مختلف. 

 .عطوا الجز�ة لقیصر، طلب منهم �سوع أن یروه دیناًراعندما سأل رؤساء الكهنة والكتبة �سوع هل �جوز أن �ُ 
وَرُة َواْلِكَتاَ�ُة؟  . "أَْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْیَصَر ِلَقْیَصَر َوَماِ هلِل هللِ أعلن المسیح قراره: " "،ِلَقْیَصرَ وحین أجابوا: "ِلَمِن الصُّ

محدودة. غیر السلطة هللا  وأظهرسلطة قیصر من �سوع �شكل جزري  �طر�قة قاطعة حدّ . )٢٥-٢٢ اآل�ات(
وعة على طبیعتنا أنهم ملتزمون بدفع الجز�ة للقیصر، ولكن صورة هللا المطبتعنى الصورة التي على الدینار 

نظام ثابت منذ الخلق، ولكن  اتالحكومإن واألرض.  السماوات�حیاتنا �لها لخالق  ندینالبشر�ة تعنى أننا 
  مملكة الدهر اآلتي تعمل �شكل مختلف.  

 :مدینة هللا ومدینة اإلنسان

الالهوت السیاسي، حیث تحفته الرائعة عن ، مدینة هللا �تاب في القرن الخامس المیالدي �تب أوغسطینوس
فهم  ُ�ساءة العالم). في األوساط العامة، مدین :(حرفًیا civitas terrenaو (مدینة هللا)  civita Dei قارن بین

 �اعتبارهاالحیاة في السماء في مقابل مدینة اإلنسان  �اعتبارهانه یتحدث عن مدینة هللا أ�شكل �بیر  أوغسطینوس
ن؛ مدینة هللا ومدینة اإلنسان. یالمدینت في أعضاء نكون ، �حسب هذا الفهمالحیاة على األرض في العالم المادي. 

، ذوي التفكیر المماثل األشخاصولكن في الواقع، �ان أوغسطینوس یتحدث عن مجتمعین أو مجموعتین من 
لیس �الخلق  —في غا�ة األهمیة هذا و  —مدینة اإلنسان تبدأ السماء واألرض.  لكل من متنافسةلهم رؤ�ة 

هللا، وتعمل وفًقا محبة مدفوعة �حب الذات ولیس وهي ، �شدة هعملها مشوّ  و�رنامجولكن �السقوط. فرغباتها 
الصالح األسمى  �ونههللا  �طلبون مدینة هللا،  الذین �شّكلون  المفدّیون أما الروح. لمعاییر لمعاییر الجسد ولیس 
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لمدینة  ننتميمدینة اإلنسان ولكننا  داخلنحن نعیش  ، إذن،محبتهم له. و�مؤمنین إطارفي �ل شيء  �وجهون و 
 هللا. 

 :ولكن لیس من في

َأْن َلْیَس َلَنا ُهَنا َمِدیَنٌة َ�اِقَیٌة" (عبرانیین "العالم، ندرك نموذج أوغسطینوس له جذور �تابیة عمیقة. ونحن نحیا في 
). ١٠ :١١"اْلَمِدیَنَة الَِّتي َلَها اَألَساَساُت، الَِّتي َصاِنُعَها َوَ�اِرُئَها ُهللا" ( نحن ننتظر )؛ ومثل إبراهیم١٤: ١٣

الدائم، إال  مسكنناه ، وال یوجد مكان على األرض نطلق علی)١١: ٢�طرس  ١ُغَرَ�اَء َوُنَزَالَء" ("و�الرغم من أننا 
" ("اْطُلُبوا َسَالَم اْلَمِدیَنةِ  �القولأ�ًضا ن أننا مكلفی فال �جب أن نكون ). ٧: ٢٩رمیا إ... َوَصلُّوا َألْجِلَها ِإَلى الرَّبِّ

"ِإَلى اْلَعاَلِم" �سفراء ورسل المسیح �عمٍق ن یومرسل ،�شكل ال �مكن انكارهفي اْلَعاَلِم" " نكون ولكن  "ِمَن اْلَعاَلِم"
فیجب أن تغیرنا الكلمة وال نشاكل هذا الدهر ). ١٠-٩: ٥�ورنثوس  ١؛ انظر أ�ًضا ١٦-١٥: ١٧(یوحنا 
رغم ذلك، �جب أن ). ٢٧: ١�ما �جب أن نحافظ على أنفسنا "ِبَال َدَنٍس ِمَن اْلَعاَلِم" (�عقوب ). ٢: ١٢(رومیة 

) وسط ظالم وفساد الثقافة المحیطة بنا (انظر فیلبي ١٦-١٣: ٥�كون مذاقنا �الملح ونضيء �النور (متى 
١٥: ٢.( 

 :مزدوجةال جنسیةال

 وضعة. الجنسیة هي اآلتي هي الجنسیّ الدهر واحدة من التشبیهات الكتابیة لفهم العالقة بین الدهر الحاضر و 
أي  ؛ civitasما مدینةوفّعال في  عامالً  ا، أي عضوً االشخص أن �كون مواطنً  مّكن�ُ  معترٌف �ه علًنا قانوني

الغر�ب عن الشخص  على خالف. ذلكمصاحبة لالواجبات الحقوق و ال إلى جانب، واجتماعي مجتمع سیاسي
    النظام المدني. المواطن في المجتمع لیساعد على الحفاظ على �شترك ، هارعا�اأحد مجرد المملكة و 

في سفر أعمال الرسل، نرى بولس الرسول ال ُ�قر فقط �موضوع جنسیته الرومانیة بل �ستعین أ�ًضا بها �شكل 
 �إخالء سبیلهما سًرا من السجن، استاء بولس قد أمروا الوالةبولس وسیال أن  افظ السجنحال. عندما أخبر فعّ 

ْجِن. َأَفاآلنَ ": وقال َ�ْطُرُدوَنَنا ِسر�ا؟ َ�الَّ!  َضَرُ�وَنا َجْهًرا َغْیَر َمْقِضيٍّ َعَلْیَنا، َوَنْحُن َرُجَالِن ُروَماِنیَّاِن، َوَأْلَقْوَنا ِفي السِّ
، نجح بولس في االعتراض ٢٢). وفى أعمال الرسل ٣٧: ١٦(أعمال الرسل  "َبْل ِلَیْأُتوا ُهْم َأْنُفُسُهْم َوُ�ْخِرُجوَنا

ی�ا َغْیَر َمْقِضيٍّ َأَ�ُجوُز َلُكْم َأْن َتْجِلُدوا ِإْنَساًنا ُروَمانِ ": ا�سیطً  قائد المئة سؤاالً ل ؤالهس� الوالةعلى الجلد على ید 
). في �لتا الحالتین، �ان رد فعل السلطات الرومانیة ملئ ٢٨، ٢٥(اآل�ات  "َأمَّا َأَنا َفَقْد ُوِلْدُت ِفیَها ... َعَلْیِه؟

   ).     ٢٩: ٢٢؛ ٣٩-٣٨: ٢١حیث أنهم قاموا �انتهاك حقوق أحد مواطنیهم ( ،�الخوف الحقیقي
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حصل على جنسیة أخرى أ�ًضا.  الجنسیة الرومانیة من خالل عائلته، إال أنهمع أن بولس الرسول حصل على 
، الترجمة العر�یة ٢٠: ٣" (فیلبي أمَّا َنْحُن، َفَلَنا ِجنسیٌَّة َسَماو�َّةٌ في رسالته لكنیسة فیلبى، �قول بولس للمؤمنین "

ولد ثانیة و�تم تبنینا في عندما نُ ف). ٣٦: ١٨). قال �سوع عن مملكته أنها لیست من هذا العالم (یوحنا المبسطة
ِتِه" عائلة هللا، ندخل مملكة جدیدة ونخضع لملك جدید "َأْنَقَذَنا ِمْن ُسْلَطاِن الظُّْلَمِة، َوَنَقَلَنا ِإَلى َمَلُكوِت اْبِن َمَحبَّ 

 ). ١٣: ١(كولوسى 

 :ة المزدوجةأر�ع طرق لنحیا �الجنسیّ 

 نحیا �أمانة �جنسیتنا المزدوجة: لكينتذ�رها ونحن نسعى  ة أشیاءأر�ع فیما یلي

المسیح  على المؤسسات المختلفة �طرق مختلفة. على الرغم من أنه �سودهللا على الكل،  سیادةإدراك  .١
على النظام المؤقت  �سودو ه ،)، ولكن في ضوء السقوط١٨: ٢٨له السلطان على السماء واألرض (متى 

على الكنیسة.  سیادتهختلف عن �ذلك المؤسسات المصنوعة مثل العائلة والدولة) �شكل  �ما فيلهذا الدهر (
 )ملكةمملكوت (أما  لقانون،فرض امن خالل  وتطبقه الدهر تفرض النظام �حد السیف؛في هذا  اتالحكومف

من خالل  المدعوتغییًرا في شعب هللا  �صنعحیث  ،من خالل قوة الروح القدس يأتفی ،على الجانب اآلخر ،هللا
  في وسائط النعمة.   ةالمنتظم والمشار�ةاإلنجیل  �شارةإعالن 

 األمور المؤقتةف مهمة. غیر فإن ذلك ال �جعلها قائمة إلى األبد لیستجنسیتنا األرضیة  ه لمجرد أنفهم أن .٢
ختلف عن مشار�ة �. َعِلم بولس أن االستعانة �جنسیته الرومانیة أمام السلطات أمر �بیًرا�مكنها أن تصنع فرًقا 

تغیر القلوب، جیدة أن لقوانین الال �مكن لرسالة اإلنجیل معهم. ولكن حقوقه األرضیة �انت ما تزال مهمة. 
 لكنها مازالت تعنى الفرق بین الحیاة والموت.

ألم الزمان  تقلیلتخفیف األلم األبدي أسمى من  لكن ج مؤقت.حتیاانعم، خالص نفس �شر�ة أهم من إصالح 
الكتاب المقدس �أن نختار بین الكرازة والمشار�ة المدنیة في المجتمع، الن ال �طالبنا الحاضر. لكن في الحقیقة 

ما أوصانا �ه (متى  جمیع أن �حفظواخر�ن اآلتعلیم بالمسیح یدعونا لحیاة التلمذة حیث نتحد �ه علًنا ونتبعه 
٢٠-١٩: ٢٨.(  

لیس من الخطأ أن . الحكومات�ما فیها نعمته العامة المتمثلة في وجود  ،. استقبال �فرح �ل عطا�ا هللا٣
)، ألن ذلك �عنى أن العالم ال �عمل وفًقا للتصمیم اإللهي. ولكن ٢نشعر �اإلحباط عندما تثور األمم (مزمور 

َعیََّن هللا الحكام األرضیین (رومیة  لقد عالمنا الساقط. تأسیس هذا النظام فيفي ال �جب أن ننسى صالح هللا 
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 فالحكومات. �غض النظر عن مدى سوئهم) ٧)، وعلینا أن نحترمهم ونكرمهم (آ�ة ٤) لخیرنا (آ�ة ٢-١: ١٣
أسباب  أحد). ٤-٢وحما�ة الخیر والعمل على ردع �ل ما هو سيء (اآل�ات  تعز�ز تهدف إلىعطیة من هللا، 

نعیش حیاة تسمح لنا أن األوضاع حتى  تهیئتؤدى الحكومة دورها �طر�قة  لكيهو  من أجل الحّكامصالتنا 
  ). ٢: ٢تیموثاوس  ١( و�تقوى  هادئة

جنسیتنا العالم أن یرى ال �ستطیع من ناحیة،  .علًنا جنسیتنا السماو�ة لإلعالن عنطر�قة هللا  اقبل. ٤
: ٣حیاتنا "ُمْسَتِتَرٌة َمَع اْلَمِسیِح ِفي ِهللا" (كولوسى إن أي حكومة أرضیة.  �هرف تال تع وضعالسماو�ة. فهي 

في الدهر الحاضر ما بین المجيء األول والثاني  ،نهنا واآل علًنا طر�قة بها ُتعرف جنسیتنا عّین). ولكن هللا ٣
هللا وتحت  في محضر جتمًعاممن شعب هللا  ةالمكون ةالعابد الجماعة —�نیسة �سوع المسیح إن للمسیح. 

المواطنون ینضم هللا في هذا العالم.  المؤسسي عن مملكةالتعبیر  هي — نعمتهسلطانه مشتر�ین في وسائط 
عن علًنا لعضو�ة، نعلن االنضمام لالمعمود�ة و فر�ضة السماو�ون للكنائس المحلیة على األرض. ومن خالل 

   دورنا �سفراء خارج حدود المملكة ونحن نعبد ونمثل الملك األبدي وندعو آخر�ن لالنضمام معنا.  

 حیث �مكنها أن تتحول .سي ومشار�تنا المدنیة في المجتمعمن النظام السیا هناك أشیاء أكثر أهمیة في الحیاة
الكتاب المقدس. �ما إنه من السهل التقلیص  ما �قوله انتماء وهو�ة تتعدىفي  یتمّثلإلى وثن في حیاتنا،  �سهولة

ومشار�تنا �مواطنین أرضیین، حیث نبرر فتورنا هذا �أسباب روحیة تتعدى هي األخرى ما �قوله  واجباتنامن 
وجزء ن مزدوجي الجنسیة. ، دعونا نتذ�ر أننا مواطنینحاول التأكید علیه الذيا �ان الجانب أ�� الكتاب المقدس. 

بواسطة  تتشّكل�شمل جعل حیاتنا المدنیة  — في العالم السماوي واألرضي مًعا —نا مواطنین صالحین من �ون
للمدینة  عامقر�بنا، ونعمل من أجل الخیر ال ونحب نسعى �الصالة لكي نتعّلم،�لمة هللا بینما  تقودهاو اإلنجیل 

   .  إلیهاوندعو آخر�ن المدینة اآلتیة ننتظر  حتى ونحن

   

شارك في  وأر حرّ  �ما قد .)Crossway( �روسواي بدار نشرللكتب لرئیس وناشر أول لجاستن تایلر هو نائب 
تو�تر . �مكنك متا�عته على (The Final Days of Jesus) "األ�ام األخیرة لیسوع"منها  كتبمن ال كتا�ة العدید
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